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Тема: ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Мета: оцінка соціальної ефективності проектів вдосконалення системи 

управління персоналом 

Соціальна ефективність проектів проявляється в можливості досягнення 

позитивних змін в організації заходів з точки зору умов діяльності персоналу. 

До числа позитивних змін можна віднести наступні зміни: 

 забезпечення належного рівня життя працівників; 

 створення умов для реалізації і розвитку індивідуальних здібностей 

працівників; 

 підвищення ступеня свободи і самостійності персоналу; 

 створення сприятливого психологічного клімату в колективі; 

 зниження рівня збитку, що завдається здоров'ю працівників. 

Для проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної 

ефективності, необхідно проводити опитування працівників, які проясняють їх 

ставлення до робочого місця, систему заохочення, керівництва, організації, 

інновацій. 

Вкрай важливо також визначити ступінь задоволеності співробітників 

роботою в даній організації і ступінь задоволеності діяльністю її підрозділів. 

Соціальна ефективність проектів удосконалювання управління персоналом 

може бути виміряна економічними показниками. Так, при оцінці заходів по 

техніці безпеки або просто для оцінки соціальної ефективності нової техніки 

може бути обчислений розмір соціального ефекту від впровадження нової 

техніки (СФ): 

СФ=УЗб- УЗн 

де УЗб і УЗн - рівень захворюваності відповідно до і після впровадження 

нової техніки. 
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Соціальну ефективність характеризує також показник середніх витрат на 

здоров'я: 

СЗ=ОВ/ЧР 

де СЗ - середні витрати на здоров'я; ОВ - загальний розмір виплат на меті 

зміцнення здоров'я працівників; ЧР-середньооблікова чисельність працівників. 

При комплексному підході до оцінки економічної і соціальної ефективності 

проектів поліпшення функціонування системи управління персоналом можливі 

наступні варіанти пріоритетів: 

 економічна ефективність розглядається як головний напрямок, а 

соціальна ефективність - як обмеження; 

 економічна і соціальна ефективність враховуються в єдності, 

розраховується узагальнюючий показник економічної та соціальної 

ефективності, але такий показник буде носити умовний характер. 

Спочатку розглядається соціальна ефективність незалежно від економічної, 

а далі серед відібраних соціально ефективних варіантів визначається найбільш 

економічно вигідний вариант. 

В умовах постіндустріального суспільства зростає соціальна 

відповідальність бізнесу. В процесі еволюції концепцій корпоративної 

соціальної відповідальності сформувалися три основні інтерпретації. 

Перша (класичний підхід) підкреслює, що єдина відповідальність бізнесу 

- збільшення прибутку акціонерів без порушення законів. Цю концепцію 

прийнято характеризувати як концепцію "корпоративного егоїзму". 

Друга концепція, прямо протилежна, розроблена Комітетом з 

економічному розвитку. Вона отримала назву "теорії корпоративного 

альтруїзму". Суть її в тому, що бізнес повинен піклуватися не тільки про 

прибуток, але і робити максимальний внесок у вирішення суспільних проблем, 

підвищуючи якість життя людей і забезпечуючи збереження навколишнього 

середовища. 

Третя концепція може бути охарактеризована як теорія "розумного 

егоїзму". Прихильники цієї концепції закликають не тільки "робити хороший 
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бізнес", але і за рахунок прибутку відраховувати кошти на соціальні та благодійні 

програми. Ці витрати хоча і скорочують поточний прибуток, у довгостроковій 

перспективі створять сприятливе соціальне оточення, а отже, забезпечать 

стійкий прибуток у майбутньому. 

Соціальна відповідальність підприємства торгівлі - це добровільний 

відгук підприємства торгівлі на потреби суспільства і на добровільне дотримання 

ним загальноприйнятих економічних, правових і моральних норм. 

Соціальна відповідальність на рівні підприємства торгівлі зазвичай 

розглядається у трьох основних аспектах - як економічна, правова та етична 

відповідальність. Розглянемо кожен з цих аспектів. 

Економічна відповідальність підприємства. На рівні організації 

економічну відповідальність прийнято асоціювати з її місією, з здійсненням 

випуску продукції або наданням послуг, необхідних суспільству. Реалізуючи 

свою місію, організація задовольняє певні потреби суспільства і отримує при 

цьому прибуток від результатів своєї діяльності. 

Стосовно до управління підприємством торгівлі здійснення місії має певні 

особливості. Як відомо, місія підприємства відображає основну мету його 

діяльності і головну причину існування. Місією підприємств роздрібної торгівлі, 

при всьому різноманітті напрямків їх діяльності є реалізація споживчих товарів 

населенню. Тому економічна відповідальність торгових підприємств може бути 

визначена як реалізація якісних товарів населенню та отримання прибутку від 

результатів цієї діяльності. 

Крім того, економічну відповідальність необхідно розглядати і з точки зору 

обліку адміністрацією підприємства економічних інтересів персоналу. 

Насамперед це стосується питань стимулювання: розмірів та своєчасності 

виплати заробітної плати, оплати відпусток, оплати понаднормових робіт, 

доплат за шкідливі умови роботи та інших аспектів стимулювання праці. 

Правова відповідальність передбачає необхідність законослухняності 

бізнесу в умовах розвитку ринкових відносин. Діяльність підприємств повинна 

відповідати очікуванням суспільства, зафіксованим в правових нормах.  
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Етична відповідальність вимагає від підприємств витрат, не передбачених 

правовими нормами, але відповідають нормам моралі. Ці видатки можуть бути 

спрямовані як на поліпшення якості торгового обслуговування, що становить 

зовнішній аспект підвищення соціальної відповідальності, так і на підвищення 

соціальної ефективності на самому підприємстві торгівлі. Це становить 

внутрішній аспект підвищення соціальної ефективності. 

 

Розрахунок фонду оплати праці торговельного підприємства 

За даними торговельного підприємства «Універмаг», яке має організаційну 

структуру, що виконує чотири основні функції: 

 Комерційна робота: закупівля товарів, планування асортименту і товарних 

запасів та управління ними, планування спеціальних внутрішньо магазинних 

заходів, які сприяють збільшенню збуту товарів, безпосередній продаж товарів. 

 Рекламна діяльність: оформлення віконних вітрин і рекламних вітрин в 

торговельних залах, рекламні кампанії за допомогою засобів масової інформації. 

 Управління власне магазином: робота з товарними запасами, 

обслуговування покупців, збереження будівлі магазину, будівництво і 

реконструкція, ремонтні роботи, обслуговування торговельного та інженерного 

обладнання. 

 Фінансова і контроль-ревізійна функції: контроль, ревізія, здійснення 

торгівлі в кредит, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності. 

1) Сформувати організаційну структуру  підприємства «Універмаг» за 

прикладом: 



Планування та організація управління персоналом  

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

 

2) Скласти штатний розпис за організаційною структурою та заповнити 

таблицю: 

Таблиця 1 – Штатний розпис торговельного підприємства «Універмаг» 

№ 

п/п 
Посада 

Тарифний 

розряд 

Коефіцієнт 

підвищення окладу 

Посадовий оклад, 

грн. 

а 2 3 4 5 

1 Директор    

2 Головний бухгалтер    

     

     

 

3) Визначити тарифний розряд за посиланням проставити в табл.1 стовпчик 

(3): 

https://i.factor.ua/ukr/law-224/ 

Директор

Комерційний 
відділ

...

Відділ 
реклами та PR

...

Фінансово-
економічний 

відділ

...

Адміністративно-
господарський відділ

...

https://i.factor.ua/ukr/law-224/
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Для того щоб зрозуміти, до якої групи належить та чи інша посада, досить 

поглянути на першу цифру в її коді Класифікатора професій. Так, якщо це: 

— 1, то працівник, який обіймає таку посаду, належить до керівників, 

менеджерів (управителів). Приклади найменування посади: директор 

підприємства (код КП 1210.1), головний бухгалтер (код КП 1231); 

— 2 — до професіоналів. Приклади: інженер з комп’ютерних систем (код 

КП 2131.2), економіст (код КП 2441.2); 

— 3 — до фахівців. Приклади: бухгалтер (код КП 3433), експедитор (код 

КП 3422); 

— 4 — до технічних службовців. Приклади: секретар (код КП 4115), діловод 

(код КП 4144); 

— 5 — працівників сфери торгівлі та послуг. Приклади: ворожка (код КП 

5152), бармен (код КП 5123); 

— 6 — до кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, 

риборозведення та рибальства. Приклади: виноградар (код КП 6112), фермер 

(код КП 6131); 

— 7 — до кваліфікованих робітників з інструментом. Приклади: штукатур 

(код КП 7133), скляр (код КП 7135); 

— 8 — до робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин. 

Вводимо професію 

у строку пошуку 

https://i.factor.ua/ukr/law-224/
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Приклади: водій автотранспортних засобів (код КП 8322), кочегар котельні (код 

КП 8162); 

— 9 — до найпростіших професій. Приклади: монтажник (код КП 9321), 

сторож (код КП 9152). 

Тобто чим «старша» цифра в найменуванні посади, тим нижча кваліфікація 

вимагається від особи, яка її обіймає, і тим простіші роботи вона виконує. 

У загальному випадку, для посад, код КП яких починається на ту саму 

цифру, роботодавці можуть встановлювати однакові оклади (тарифні ставки), 

якщо, звісно, вони не розширили/звузили стандартні обов’язки за посадою. 

3) За таблицею 2 визначаємо посадові оклади працівників підприємства, 

заповнити табл. 1 стовпчик (5). 
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Таблиця 2 – Вихідні дані для визначення посадового окладу  

 

 

4. Розрахувати фонд оплати праці персоналу місячний і річний 


